RESPOSTA DOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DE
DIAMANTE D OESTE

MANHÃ
PORTUGUÊS
QUESTÃO 02 – ALTERADA DE C PARA D
Justificativa:
Reconhecemos a alternativa D como a alternativa correta para a questão 2.

QUESTÃO 05 – MANTER
Justificativa:
A candidata não explica em seu recurso o que considerou errado, logo os argumentos abaixo
justifica a resposta da alternativa – A como correta.

Alernativas –a e -b
“Na correspondência epistolar, o vocativo vem separado do resto do enunciado por vírgula...”
Desce do espaço imenso, ó águia do oceano!
Bechara, Evanildo, 1928 . Moderna gramática portuguesa / Evanildo Bechara. –2009. Pg. 380
“Vocativos, apostos, orações adjetivas não-restritivas (explicativas) devem ser separados por
vírgula”.
Manual de redação da presidência da república
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm: 9.2.4.1
Alternativa -c
“Para separar orações coordenadas aditivas ainda que sejam iniciadas pela conjunção e,
proferidas com pausa. “Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe
quanta podia obter” . “No fim da meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado
dos homens; conversava, chasqueava, e ria, e riam todos”.
Bechara, Evanildo, 1928 Moderna gramática portuguesa / Evanildo Bechara., 2015. Pg. 629

A vírgula também se faz presente quando a conjunção “e” aparece repetida várias vezes caracterizando um recurso linguístico denominado de polissíndeto.

Ex: Ele estuda, e trabalha, e faz serviços extras, e ainda encontra tempo para se divertir nos
finais de semana.
https://portugues.uol.com.br/gramatica/a-virgula-entre-as-oracoes-coordenadas-.html

MATEMÁTICA
QUESTÃO 09 – ALTERADA DE D PARA B
Justificativa:
Supermercado Estrela: R$7,00 por 3 pacotes, ou seja, cada pacote custa cerca de R$ 2,33.
Supermercado Sol: R$ 13,00 por 5 pacotes, ou seja, cada pacote custa cerca de R$ 2,60.
Portanto o mais vantajoso será comprar no Supermercado Estrela.
Portanto fica alterado o gabarito oficial de “D” para “B”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO CLINICO GERAL
QUESTÃO 22 – MANTER
Justificativa:
De acordo com: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde.
Secretaria

de

Atenção

à

Saúde.

Departamento

de

Atenção

Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, nº 33) –
A Icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida indica a necessidade
de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência.
Portanto, a alternativa d está incorreta.

QUESTÃO 24 – MANTER

Justificativa:
De acordo com: Sociedade Brasileira de Cardiologia • ISSN-0066-782X • Volume 107, Nº 3,
Supl. 3, Setembro 2016 - 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – o profissional
deverá:

Certificar-se de que o paciente NÃO:
- Está com a bexiga cheia;
- Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos;
- Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos;
- Fumou nos 30 minutos anteriores.

Portanto, a alternativa d está incorreta.

QUESTÃO 26 – MANTER
Justificativa: De acordo com: De acordo com: Acolhimento à demanda espontânea:
queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 290 p.: il.
– (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume II):
Essa infecção é caracterizada clinicamente por dor na região dos flancos, com irradiação
para o abdome.
Portanto, não existe especificação de lado (direito ou esquerdo) para caracterizar a patologia.
Alternativa a incorreta.

QUESTÃO 30 – MANTER
Justificativa:
De acordo com: Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção
Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 290 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica n.
28, Volume II):
A extensão da queimadura é outro fator a ser analisado em relação à gravidade: quanto maior
a superfície corporal queimada, independentemente da profundidade, maior a intensidade da
resposta metabólica e suas complicações.
Portanto, a alternativa d está correta.

CARGO : PROFESSOR

QUESTÃO 15 – MANTER
Justificativa:
-a alternativa certa é “C”.
- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento
da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”,
referencia e posiciona o requisito “rotina organizada” (página 94) caracteriza a assertiva da
alternativa (C) como uma característica pedagógica (vide item 5.5.a, página 94), da eficácia
escolar “Gestão de Processos”.
Referencia:
Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola
por meio do planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006.
Disponível
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf
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